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 النقشبندية  ةجيش رجال الطريق بيان

 استدعاء بعض الفصائل وشيوخ عشائر إلى واشنطن بصدد 

 األبً راقًالعأٌها الشعب 

 اإلسالمٌةٌا أبناء أمتنا العربٌة 

برنامجها الذي اعتمدته فً العراق باستحداث ما ٌسمى عملٌة لقد فشلت أمرٌكا فً 
سٌاسٌة صورٌة أرادت بذلك إقناع الشعب العراقً بتغٌٌر دٌمقراطً مزٌف ومقٌت نشأت 

د هذا الفشل من خالله نعرات طائفٌة وعنصرٌة ال سابق لها فً تارٌخ العراق، وبع
واضمحالل نفوذها وتدنً الذرٌع الذي كبد أمرٌكا انهٌار اقتصادها وضمور هٌبتها 

هذه استغلت إٌران  هٌمنتها وتراجع دورها كقوة عظمى راعٌة للدٌمقراطٌة فً المنطقة،
وسعت طورت برنامجها النووي العسكري المشبوه والظرف الراهن ف فًالفرصة الذهبٌة 

مخططها فً بتنفٌذ لبرنامجها التوسعً  فروجواءها فً المنطقة نفوذها وأمدت عمال
والخلٌج العربً، وأصبح المنطقة  منابع النفط فًروح االقتصاد العالمً و الهٌمنة على

هذا النفوذ اإلٌرانً هو المحرك الفاعل لكل أشكال الطائفٌة والعنصرٌة والتوسعٌة على 
فً أوهامها، وال زالت أمرٌكا تتخبط  ،ح المجتمع الدولًحساب أمن واستقرار ومصال

وكررت أخطاءها فً معالجة المشاكل التً نتجت عن سٌاساتها الفاشلة فً العراق 
التخبط األمرٌكً السافر وازدواجٌة هذا ونلفت أنظار شعبنا العراقً على  ،والمنطقة

ة لضمان الكٌل بمكٌالٌن، فهً من جانب تدعً تحقٌق موازنة فً األجهزة األمنٌب اتعامله
آخر ال ٌقل  مخططفلجأت إلى استخدام ، رار فً العراق فً مشروعها الجدٌداالستق

استدراج محاولة  ضررا بمصالح الشعب العراقً والمصالح الدولٌة عن سابقه، وهو
تشكٌل ما ٌسمى بـ)الحرس الوطنً( وخداع الشعب عشائر لوشٌوخ بعض فصائل 

والعنصرٌة فً  اء توازن مبنً على الطائفٌةبإجروقتٌة رخٌصة العراقً بأوهام مكاسب 

جانب آخر دعمها الال محدود سٌاسٌا  منو ،محاربة اإلرهابوبحجة  األمنٌة األجهزة

متمثل بما ٌسمى )التحالف الوطنً( ٌا وعسكرٌا لتحالف طائفً عنصري واقتصاد
منطقة وفً ة فً الالطائفً العنصري الذي والؤه المطلق إلٌران والمنفذ ألجندتها التوسعٌ

 بهذا الصدد نبٌن ما ٌأتً:بكل أشكاله، ولإلرهاب  العالم والراعً

 الحقٌقٌة إن خطورة هذا المشروع تكمن فً صهر روح المقاومة العراقٌة .1
هدر ائسة لكسر إرادتها وتروٌضها للقبول بالفتات على حساب ٌومحاولة  ،وتذوٌبها



حقوق الشعب العراقً التً انطلقت المقاومة ألجلها والمتمثلة بتحرٌر العراق 
 استقالله.وواستقراره وسٌادته والحفاظ على وحدته وأمنه 

المشكلة الحقٌقٌة فً العراق تكمن فً أن الشعب العراقً هضمت حقوقه، ولو إن  .2
إعطاء بمن جذورها  هاكانت أمرٌكا جادة فً حل مشكلة العراق لعملت على حل

كاملة غٌر منقوصة، وبالتخلً عن االزدواجٌة فً  كافة العراقٌٌن حقوقهم المسلوبة
التعامل بٌن محاربة اإلرهاب من جانب ودعمه ورعاٌته من جانب آخر فً آن 

مثل هذه الحلول المشبوهة ، وبذلك ٌتحقق استقرار العراق، أما اللجوء إلى واحد
اقً وإطالة ألمد معاناة الشعب العراقً، فهو خلط لألوراق وتعقٌد المشهد العر

وتوسٌع للنفوذ اإلٌرانً الطائفً  واالنفصالللطائفٌة والعنصرٌة والتقسٌم  وتكرٌس
 .على حساب مصلحة العراق ومصالح المجتمع الدولً

ها نشزتو نفيا قاطعا )جيش رجال الطزيقة النقشبندية(  جيشنا نفيي وبهذا الصدد .3

ٌضم عراقً وفد بمشاركة جٌشنا فً  2114انون األول ك 2بتارٌخ  صحٌفة الحٌاة 
واشنطن  استدعته زعماء عشائر وممثلً فصائل مسلحة ومسؤولٌن حكومٌٌن

 .واالنضمام إلٌه (الحرس الوطنًما ٌسمى بـ) لبحث فكرة تشكٌل
لوشاريع االنجزار ًراء هثل ىذه ااالغتزار ًندعٌ أبناء شعبنا العزاقي إلى عدم  .4

 ٌاية التي تصب في هصلحة أعداء العزاق، ًأى ال يزضل التزقيعالوشبٌىة ًالحلٌ

ًًحدتو ًاستقاللو  ن كاهلة غيز هنقٌصة في تحزر العزاقحقٌقياستزجاع إال ب

رجال الطرٌقة  هم جٌشبأن جٌشًسيادتو ًأهنو ًاستقزاره، ًنؤكد ألبناء شعبنا 
بنٌل  قبل إالٌرك فً مثل هذه المشارٌع المشبوهة، ولن النقشبندٌة لم ولن ٌشا
 قوقه المسلوبة كاملة غٌر منقوصة.الشعب العراقً كافة ح

وشعبنا على المضً قدما فً تحرٌر العراق من كل أشكال  )ملسو هيلع هللا ىلص( ورسولهتعالى  نعاهد هللا
 ما ٌضمن وحدته واستقالله وسٌادته وأمنهباالحتالل والتبعٌة والطائفٌة والعنصرٌة، و

 ولً التوفٌق.، وهللا واستقراره
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